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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 
 
ه لحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ا

 أجمعین، أما �عد...

ا ذ�ر مفردات مسائل لو ذ�ـر أصـوله -رحمه هللا تعالى–نا بدا�ة الكتاب �تاب العتق، والمؤلف أقر 
ر فیهــا وعــورة، وصــعو�ة �صــی ،الســتغنى عــن هــذه المفــردات التــي إذا لــم تــرتبط �أصــولها اســتغلقت

والبــاب فیــه أحادیــث تجمــع جمیــع مســائل البــاب أحادیــث  ،التصــور، لكــن لــو ُأرِجعــت إلــى أصــولها
نبو�ة تجمع مسائل الباب، وعلـى هـذا مشـى المؤلفـون فـي الحـدیث وأ�ًضـا فـي الفقـه �عـد أن اسـتقر 

نَّة   أو في ُ�تب الفقه.المنهج في التصنیف تصنیف المتون والشروح سواًء �انت في ُ�تب السُّ
�ــل مســألة ال تـرتبط �مــا قبلهــا  ،هــي متفرقـةف ،المؤلـف ذ�ــر مسـائل ُمعــددة و�ثیــرة ال �جمعهـا أصــل

ن �لهــا فــي البــاب، لكــن لــو ذ�ــر األصــول مــن األحادیــث، ذ�ــر فضــل العتــق، ذ�ــر إإال مــن حیــث 
رات �عیـدة من عبد وله ما ُ�غطي نصـیب شـر�كیه فإنـه �عتـق مـن مالـه، أشـار إشـا امن أعتق شقًص 
 متفرقة في هذا.

مســألة االستســعاء؛ ف ،ولــو أعتــق شقًصــا لــه مــن عبــد وهــو غیــر موســر لــیس لــه مــا ُ�عتــق �ــه البــاقي
یـه مـن إن �ـان قـادًرا فإنـه �عتـق علفـ، اعلى إعتاق جمیعه أو عاجزً  األنه ال �خلو إما أن �كون قادرً 

 ، و�نتهـي اإلشـكال �لـه الـذي ذ�ـرهماله، و�ن �ان غیر قادر فإن العبد ُ�ستسعى غیر مشـقوٍق علیـه
 ونتطرق إلى �قیة المسائل لكن �إجمال ال نقف عندها. ،المؤلف

 طالب:.......
 المغني معك؟ 

 عبد الغني احضر المغني.
ر الباب �مسائل تحصر ما ُ�حتاج إلیه في الباب.  أذ�ر أنه صدَّ

 طالب:........
وأنــه مــن أفضــل الُقــرب،  ،، ثــم ذ�ــر فضــلههــو فــي البدا�ــة عــرَّف العتــق فــي اللغــة وفــي االصــطالح

 و�حصل العتق: �القول، والِملك، واالستیالد.
�حصــل العتــق �ــالقول عبــده فــالن ُحــر أو عتیــق، والِملــك إذا ملــك ذا رحــٍم َمحــرم عتــق علیــه فــي 

 وُ�عتقها ولدهها. ،فإنها تصیر أم ولد ،الحدیث فیه نص، واالستیالد إذا وطئ أمته، فولدت له
ألن النیـــة  ؛وال �حصـــل �النیـــة المجـــردة"، -شـــاء هللا تعـــالى-ذ�ر ذلـــك فـــي مواضـــعه إن �قـــول: "ونـــ

وال یترتـب علیهـا حكـم إال فیمـا �خصـها مـن أعمـال القلـوب،  ،المجردة هي من حدیث النفس أصـالً 
 ال تحصــل �النیــة مــا لــمفــأمــا فــي األحكــام �ــالعتق والطــالق، والبیــع والشــراء وغیــر ذلــك مــن العقــود 

        .عملیتكلم أو �
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 طالب:.......
 نقرأ �المه �له؟أن ُتحب 

 طالب:.......
 في فضل العتق؟

 طالب:.......
 في فضل العتق هذا قلناه، حتى الحدیث ذ�رناه في الدرس الماضي.

 طالب:.......
ا، �ـان مسـلمً  و�صح العتق من �ل من �جوز تصرفه في المـال، وهـو البـالغ العاقـل الرشـید، سـواءً "

ــ ــاأو ذمی� وال �صــح العتــق مــن غیــر المالــك، فلــو ، وال �صــح مــن غیــر جــائز التصــرف، ا، أو حر�ی�
وقـال مالـك: �صـح عتـق عبـد ولـده ، ه الذي فـي حجـره، لـم �صـحتأعتق عبد ولده الصغیر، أو یتیم

 ".»َأْنَت َوَماُلَك ِألَِبیكَ «: -صلى هللا علیه وسلم– الصغیر؛ لقوله
 .-رحمه هللا -لمصنِّفثم جاء �شرح المسائل التي ذ�رها ا

 .-رحمه هللا تعالى-�قول المصنِّف 
 طالب:........

 فیها؟ ماذا ،االستسعاء
 طالب:........

نن.  ُ�ستسعى غیر مشقوٍق علیه موجود في السُّ
 طالب:.........

 لكنه معتمد. ،ولو �ان
 –عمـر مـن الحـدیث الـذي قبلـه عـن ابـن -رضـي هللا عنـه–عن أبي هر�رة  -أي: الشیخین-ولهما 

، ِفـي َعْبـدٍ  َمـْن َأْعَتـَق ِشـْرًكا َلـهُ «: -صلى هللا علیـه وسـلم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما
َم َعَلْیِه ِقیَمةُ  َرَكاُؤُه ِحَصَصـُهْم، ُأْعِطَي ُشـفَ « ،عني: �ـامًال �» عدلٍ  َفَكاَن َمَعُه َما َیْبُلُغ َثَمَن اْلَعْبِد، ُقوِّ

 متفٌق علیه. »ِ�الَّ َفَقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتقَ ، وَ اْلَعْبد علیهَوَعَتَق 
 طالب:......

م العبــد علیــه واسُتســعي غیــر مشــقوقٍ «عــن أبــي هر�ــرة:  -أي الشــیخین-ثــم قــال: ولهمــا  و�ال قــوِّ
 لهما أي: للشیخین. »علیه

 طالب:.......
 ولو.

 طالب:.......
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، مــد، اإلمــام أحمـد إمــام مثــل الشــیخینوال ُ�عـارض الشــیخین �قــول اإلمـام أح ،هـذا رأي اإلمــام أحمــد
ول ُ�قـدم الذي تلقتهما األمة �القب ،وأنا أشرت إلى هذا مراًرا لكن ما ُیوجد في الصحیحین اللذین....

 ،علــى قــول غیرهمــا، و�ال فاألصــل البخــاري مثــل اإلمــام أحمــد إذا ذ�ــر الترمــذي عــن البخــاري شــیًئا
 ما ألحٍد �الم.فأما في الصحیح  ،رصار محل النظ ،ولإلمام أحمد فیه �الم نظرنا

 طالب:.........
ٌل فإنـه ظـاهٌر أنـه إذا لـم �كـن للشـر�ك مـا ،غیر مشقوٍق علیه، وقیل: إن السعا�ة مدرجـٌة فـي الخبـر

م العبد واسُتثني في قیمة حصة الشر�ك، وُأجیب �أن السعا�ة لیسـت مـن �ـالم النبـي   صـلى هللا–قوِّ
 لرواة في الخبر، �ما أشار إلیها المصنِّف.بل مدرجٌة من �عض ا –علیه وسلم 

 طالب:........
 نعم، لكن ما دامت في الصحیح.

 طالب:........
 نعم ما �جزم �ه، هذا بلوغ المرام مع شرحه.

فإنهمــا فــي أعلــى درجــات  ،جمیــع مــا ُذِكــر مــن إدراج الســعا�ة �اتفــاق الشــیخین علــى رفعــه وقــد ُردّ 
وهـو أعـرف  ،�ة في الحدیث سعید بن أبي عرو�ة عن قتادةالصحیح أو التصحیح، وقد روى السعا

 �حدیث قتادة؛ لكثرة مالزمته.
 طالب:........

ــنَّة، �قــف المســلم أمــام  لكــن أنــت أمــام أصــح الكتــب، �عنــي لــو فتحنــا هــذ المجــال ضــاعت علینــا السُّ
�ال مـا و ُنسـلِّم  الصحیحین حائًرا ما �ستطیع أن �قول شیًئا، ترجیح الشیخین لرفع هذه الز�ادة �جعلنـا

 من حدیث إال قیل فیه.
 طالب:........

 بال شك.
 طالب:........

لفـة، لكن طر�قة المتقدمین ما ینظرون إلى الز�ادة مع النظر إلى ما �عارضها أو ُ�خالفهـا مـع المخا
ـــو مـــن غیـــر  ـــة لیحكمـــوا علیهـــا �الشـــذوذ ول ـــدر المخالفـــة، مـــا �شـــترطون المخالف ال ینظـــرون إلـــى ق

 ،مجرد أنهم لم یذ�روها من دون مخالفـة ،ولم یروها من هو أوثق منهم ،ن رواها هؤالءُمخالف، لك
ي صل الحـدیث فـأقد �حكمون؛ ولذا تكون الز�ادة في أبي داود و  ،ما ذ�روا ما ُیناقضها عند األئمة

وهــي ز�ــادٌة مــن غیــر ُمعــارض، لمــاذا؟ ألن  ،قــد ُ�حكــم علــى ز�ــادة أبــي داود �الشــذوذ ،الصــحیحین
ـــادة مقبولـــة علـــى عـــدول  ـــد �عـــض األئمـــة، والـــذین �قولـــون: إن الز� الشـــیخین عـــن ذ�رهـــا قـــدح عن

 اإلطالق ال ینظرون لهذا الكالم �له.
 طالب:.......
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 كیف تعود علیه؟
 طالب:.......
 ف للعتق مثل ما ُ�عتق ُثلثه ُ�عتق جمیعه.هذا من التشوّ 
 طالب:.......

 األمر إلیه.ف .........الواردة في العتق  ونظر إلى النصوص ،إذا ما أقدم على العز�مة
 طالب:.......

 كله إذا عُتق علیه صار الوالء له.
ا ذَ َمْن َمَلَك «قال:  –أن النبي صلى هللا علیه وسلم  -رضي هللا عنه–�قول: عن سمرة بن ُجندب 

 .»َرِحٍم َمْحَرٍم َفُهَو ُحرٌّ 
 عند موته لـم �كـن لـه مـالٌ  ممالیكستة أعتق  : أن رجالً -رضي هللا عنه-وعن عمران بن حصین 

 -ئـة�عني �ل اثنین وضعهم ف- اأهم أثالثً فجزَّ  -صلى هللا علیه وسلم-فدعا بهم رسول هللا  ،غیرهم
 .رواه مسلم .وأرق أر�عة ،فأعتق اثنین ،ثم أقرع بینهم

 والثلث اثنان.            ،ألنه ال �جوز له أن ُیوصي �أكثر من الثلث
 طالب:........

 و�ذا �ان العبد بین نفسین؟
 طالب:........

 نعم هینة األول.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 نعم األولى انتهت.
 طالب:........

 هذا ظهر في إذا �ان ُمعتق موسر أو ُمعسر وردت الدرس الماضي.
 طالب:........

 ؟ ماذا
 طالب:........

 .عتق علیه نصیبه ونصیب شر�كه" ،هو موسروأعتقه الثاني و  ،"و�ن أعتقه األول وهو معسر
م علیه قیمة عدل، وعتـق علیـه �ـام ،الثاني الموسر؛ ألنه مثل ما جاء في الحدیث  ، ًال وله ماٌل قوِّ

 .ونصیب شر�كه المعسر یبقى
 ي هو المعسر.الذ ""و�ان علیه ُثلث قیمته، و�ان ُثلث والئه للمعتق األول
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 بین األول والثاني؟ ما الفرق  وُثلثاه للمعتق الثاني""
 طالب:........

 .ائً ولو أعتقه هذا ما أخذ شی ،نعم
 طالب:........

 �عني ُنعید المسألة من أولها.
 طالب:........

ل نفسان الثالث أن �عتق حقو  ،مًعا ن ثالثٍة فأعتقوهیو�ذا �ان العبد ب"قال:  قـه قهمـا مـع حأو و�َّ
 .خذناها هذهأهذه المسألة  "فقد صار العبد حر�ا ،اففعل، أو أعتق �ل واحٍد منهم حقه و�ان معسرً 

 طالب:.......
مـن العبـد، �عنـي مـا عنـده إال  معسر �ما یز�د علـى نصـیبه ،ألنه لو أعتق وهو معسر فالمال عنده

 مـا �سـتطیع أن ُ�عتـق نصـیب صـاحبیه أو أحـدهما فإنـه ُ�عتـق علیـه ،العبد، والباقي معسٌر فیه ثلث
 وانتهى اإلشكال. ،�ل واحٍد أعتق ُثلثه ،وا في وقٍت واحد وهم معسرون نصیبه، والثالثة أعتق

و أعتقــه ولــ ،اثالًثــأووالؤه بیــنهم  ،فقــد صــار حــر�ا ،أو أعتــق �ــل واحــٍد مــنهم حقــه و�ــان معســًرا"
یلزمـه أن ُ�عتـق نصـیب  ،لكنـه موسـر ،لـیس لـه إال الثلـث ،خـالص أحدهم وهـو موسـر عتـق �لـه"

 صاحبیه المعسر�ن، ظاهر؟
 لب:.......طا

 موسر.
 طالب:........

 ُمعسر �عتق نصیبه، أو �ل الثالثة معسر�ن �ل واحد ُ�عتق نصیبه.
 طالب:........

 ه؟ و ما أعتق
 طالب:........

 یبقى.
 طالب:.........

 ؟نعم
 طالب:.........

 نعم؛ ألن هؤالء ما أعتقوا. ایبقى ُمبعًَّض 
 طالب: ...

 ؟ماذا
 طالب:........
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م علیه قیمة عدل وعُتق علیه. ،إلزامه، عُتق علیه �له اإذا �ان موسرً   قوِّ
 طالب:........

 نعم یبلغ قیمة العبد.
 طالب:........

 نفس الشيء مثل النقد. ،ال
 ،أحــدهم أعتقــه "وصــار لصــاحبیه علیــه قیمــة ثلثیــه ،ولــو أعتقــه أحــدهم وهــو موســر عتــق �لــه"

م علیــه ه �غــض النظــر عــن �ــونهم معســر�ن أو ان مــا أعتقــنــاثاال موســر�ن، والــذي أعتقــه موســر ُ�قــوَّ
 قیمة عدل وُ�عتق علیه.

طیـب  "�عد عتق األول له وقبل أخذ القیمـة لـم یثبـت لهمـا فیـه عتـقٌ "�عني االثنـان  "فإن أعتقاه"
 و�عد أخذ القیمة؟ من �اب أولى؛ ألنه قد صار حر�ا �عتق األول.

 ،عتـق علیـه نصـیبه ونصـیب شـر�كه وأعتقـه الثـاني وهـو موسـر ،"و�ن أعتقه األول وهو معسر
ل ألن األو  ؛"و�ـان ُثلـث والئـه للمعتـق األول، وُثلثـاه للمعتـق الثـاني ،علیـه ُثلـث قیمتـه لـه و�ان

كه؛ �المعســر مــا ینفــذ عتقــه إال فــي نصــیبه، والثــاني الموســر ینفــذ علیــه عتقــه لنصــیبه ونصــیب شــر 
 ألنه موسر.

ان �ـان اثنـ لـو "، و�ان ُثلثه رقیًقـا لمـن لـم �عتـقولو �ان المعتق الثاني معسًرا عتق نصیبه منه"
 و�بقى ثلثه لم �عتق. ،وهما معسران عتق نصیبهما ،أعتق نصیبه ،�ل واحدٍ  أعتق

 طالب:........
 للشر�ك الثالث یبقى.

مـا  ن العبـدأل ؛"عتـقلثـه لمـن لـم �ُ �ـان ثُ  فإن مات وفي یـده مـالٌ  ،ا لمن لم �عتقلثه رقیقً و�ان ثُ "
 سیده.وماله ل ،�ملك

ــق األول" ــاه للمعت ث، األول ثلثــه لمــن لــم ُ�عتــق، وثلثــاه للمعتــق األول، والمعتــق الثــاني �ــاإلر  "وُثلث
 عتـق، الـذيوالثالث لـم �ُ  ،اثنان أعتقا ،الذي لم ُ�عتق الذي هو الثلث �الِملك، والمعتق األول والثاني

 ؛نهمـا"ما لـم �كـن لـه وارٌث أحـق "إذ�ـاإلرث  ،لم ُ�عتـق �أخـذ �الملـك، واللـذان أعتقـا �أخـذان �ـالوالء
 ألن الوالء من أسباب اإلرث.

 طالب:.........
 ین؟أ

 طالب:........
 طیب.

 طالب:........
 الجمیع �لٌّ على نصیبه، �لٌّ یرث �الوالء �قدر ما أعتق. ،ال ال
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 طالب:.........
 ملك �مین.لیس  ا،الولد إذا �ان نكاحً 

 طالب:.........
  ورق�ا.الولد یتبع أمه حر�ةً 

 طالب:.........
 نفس الشيء �قدر ما فیها من...

 طالب:........
 .  نعم

 طالب:.........
 �لٌّ �حسبه. ،طیب

 طالب: ...
 ؟ماذا

 طالب:.........
 ال.

 طالب:.........
 �لٌّ تكون والیته �قدر ِملكه. ،افترضنا أنها بین ثالثة من ُیزوِّجها؟ الثالثة

ــین نفســی" ــد ب ــادعى �ــل واحــدٍ و�ذا �ــان العب ــه ن ف ــه من ــق حق ــا  ،منهمــا أن شــر�كه أعت ــإن �ان ف
مع �ل  �ن �انا عدلین �ان للعبد أن �حلفو  ،منهما على شر�كه قبل قول �ل واحدٍ معسر�ن لم �ُ 

حـٍد منهـا إقـرار �ـل واألن  ؛"او�صـیر نصـفه حـر�  ،مع أحـدهما أو �حلف ،او�صیر حر�  ،منهما واحدٍ 
 شهادة واحد، فإذا حلف معها اكتملت البینة. ،احدةلكنها بینة و  ،على صاحبه بینة

 طالب:........
 .نعم

 طالب:.........
 العبد نعم.

 طالب:.........
 ألن قول �ل واحد بینة على صاحبه. ؛"منهما كان للعبد أن �حلف مع �ل واحدٍ "

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 مدعي الحر�ة. ،هو المدعي ،هو �حلف بینة
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 :.........طالب
 لكن خالصة المسألة أن هذه الدعوى شهادة. ،نعم

ا علـى وصار مـدعی�  ،منهما �حر�ته ا �اعتراف �ل واحدٍ و�ن �ان الشر�كان موسر�ن فقد صار حر� "
 یر؟�ص ماذاو�ذا حلف  ،"منهما لشر�كه فیمین �ل واحدٍ  كن بینةٌ �فإن لم  ،شر�كه نصف قیمته
        طالب:........     

ی�ا علـى �ان الشر�كان موسر�ن فقد صار حر�ا �اعتراف �ل واحٍد منهما �حر�ته، وصار مـدع "و�ن
لتـي األنـه معـه دعـواه  ؛كـن بینـٌة فیمـین �ـل واحـٍد منهمـا لشـر�كه"�شر�كه نصف قیمته، فـإن لـم 

 تضمنت الشهادة على شر�كه �حلف فتكتمل البینة.
ل أحــد رهمــا وهمــا متســاو�ان فــي القیمــة، فقــاو�ذا مــات رجــٌل وخلَّــف ابنــین وعبــدین ال �ملــك غی"

 �عني من غیر تعیین. "االبنین: أبي أعتق هذا، وقال اآلخر: أبي أعتق أحدهما
ُتـق منـه ال أدري من منهما، ُأقِرع بینهما، فإن وقعت القرعـة علـى الـذي اعتـرف االبـن �عتقـه ع"

 لماذا؟  ،"ُثلثاه
 طالب:........

 وُثلث هذه الستة ثلثاه، واضحة؟ ،تة أثالثن فیهم سان، واالثنااثن األنهم
  .یه القرعةخرجت عل الذي "عُتق منه ُثلثاه إن لم ُ�جز االبنان عتقه �امًال، و�ان اآلخر عبًدا"
 ن.ي ادعى الثاني أنه من غیر تعیی�عني الذي ما هو ُمعین، الذ "و�ن وقعت القرعة على اآلخر"
 ،ثلــثوالوصــیة ال تنفــذ إال �ال ،بة، فمــا �قــي إال واحــدألن الثــاني خــرج مــن الحســ ؛"عتــق منــه ُثلثــه"

 فالذي ینفذ ُثلثه.
 هنا التعقید. "و�ان لمن أقرعنا �قوله فیه ُسدسه ونصف العبد اآلخر"

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 ال أدري من هو. ،ُحر ااألول قال: هذا حر، والثاني قال: واحٌد منهم

 طالب:.......
 رعة.ما تحلها إال الق
 طالب:.......

 الوصیة ما تجوز إال �الثلث.
 طالب:.......

 .ءجيما ت ،ال
 طالب:.......



 
 

  
 

===i_|||||||k‘=Ï|||||||–à¶^=à|||||||îk© =}à|||||||è“|||||||k≈ÿ^F۲=E=
=
=

١٠ 

 ال ال....
ي وألخیــه نصــفه وُســدس العبــد الــذ ،"و�ــان لمــن أقرعنــا �قولــه فیــه ُسدســه ونصــف العبــد اآلخــر

 ،نیثـثل فیصـیر الُمحـرر والمعتـق "اعترف أن أ�ـاه أعتقـه، فصـار ُثلـث �ـل واحـٍد مـن العبـدین حـر�ا
 �شكالن ثلث الستة.

 ".و�ذا �ان لرجٍل نصف عبدٍ "
 طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......

 نعم.
ل بهذه المسائل التي ما وراءس "و�ذا �ان لرجلٍ "  ها فائدة.نطوِّ

 طالب:.......
 لكن خلونا ماشیین. ،ال ال

صــاحب و  ،وآلخــر ُثلثــه، وآلخــر ُسدســه، فأعتقــه صــاحب النصــف ،"و�ذا �ــان لرجــٍل نصــف عبــدٍ 
 �قي صاحب الثلث.  "السدس مًعا

ا لماذ "اوضِمنا حق شر�كهما فیه نصفین، و�ان والؤه بینهما أثالثً  ،و�انا موسر�ن عتق علیهما"
 وواحد سدس؟ ،واحد نصف ،وهما مختلفان في األنصبة ،�صیر نصفین حق الشر�ك الثلث

 طالب:.......
 �اعتبار أنه یلزمه عتق الجمیع لو أعتق �عضه وهو موسر. ،نعم

ن أ�عنــي حتـى مــن حیــث النظــر  وضــِمنا حــق شــر�كهما فیــه نصــفین، و�ــان والؤه بینهمــا أثالًثــا""
فُیجمـع لـه بـین الخسـارتین، هـذا مـا  ،الذي عتق علیه النصـف مـا ُ�ضـمَّن النصـف فـي حـق شـر�كه

، وال اوهــذا سدًســ ا،�ضــمن هــذا نصــفً مــا نقــول: س، وذاك عتــق علیــه نصــف، عتــق علیــه إال الســد
، والـــذي عتـــق علیـــه الســـدس �ضـــمن انقـــول �ـــالعكس: إن مـــن عتـــق علیـــه النصـــف �ضـــمن سدًســـ

  النصف، ال، المسألة أن العتق سرى على الجمیع فضِمناه نصفین.  
 المعَتـق به�اعتبـار أن القـدر المعَتـق أكثـر نصـی اه"و�ان والؤه بینهما أثالًثا لصـاحب النصـف ُثلثـ"

ــه"أكثــر فكــان لصــاحب النصــف ثلثــاه،  ــدس ُثلث �عنــي هــل نســبة الســدس للنصــف  "ولصــاحب السُّ
 �عني النصف ثالثة أسداس؟ ؟الثلث

 طالب:.......
 نعم لكن هو �قول: ثلثاه وثلث.

 طالب:........
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واحد له النصف أعتـق النصـف، والسـدس، �ـم نسـبة السـدس للنصـف؟ ثلـث، ثلـث النصـف مـا هـو 
 كمیة.بثلث ال

 طالب:........
ــدس ُثلثــه" �عنــي نصــف نصــیب صــاحبه، الثلــث  "فكــان لصــاحب النصــف ثلثــاه، ولصــاحب السُّ

 نصف الثلثین.
 طالب........
 ولو صار...

 طالب:........  
 إلى الثاني.

 طالب:.........
 صحیح ما قلنا: إن صاحب النصف �ضمن لذاك أكثر من صاحب السدس.

بو�ذا �انــت األمــة بــین نفســ" ، صــحیح ألنــه ال �جــوز أن �طأهــا "ین فأصــابها أحــدهما وأحبلهــا ُأدِّ
 لكن لیست �املة. ،ِملك �مین

ب ولم ُیبلغ �ه الحد"  . �عني ُیدرأ الحد عنه �الشبهة؛ ألنه له شبهة، شبهة ملك �مین "ُأدِّ
لـدها و  إذا حبلـت فُیعتقهـا "ولم ُیبلغ �ـه الحـد، وضـِمن نصـف قیمتهـا لشـر�كه وصـارت أم ولـٍد لـه"

 و�كون نصیب شر�كه من ضمانه
 وضِمن نصـف قیمتهـا لشـر�كه وصـارت أم ولـٍد لـه وولـده حـر، فـإن �ـان معسـًرا �ـان فـي ذمتـه"

 هذا إذا أحبلها. "نصف قیمتها
 ".فإن �ان معسًرا �ان في ذمته نصف قیمتها"

 طالب:.......
 ال.

 عند�م؟ساقطة الجملة  "و�ن لم تحبل منه فعلیه نصف مهر مثلها"
 لب:.......طا

 ؟ماذا
 طالب:.......

 ختلف؟ما الذي �
 طالب:.......

ال، إذا حبلــت خــالص عتقــت علیــه مــا ُینظــر إلــى المهــر إال �اعتبــار البكــارة مــن غیــر الحبــل، فــإذا 
 حبلت خالص عُتقت.

 طالب:........
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 ُمرتبط �عدم اإلیالد؛ ألنه ما صار هناك ولد وال عُتقت. ،ال
 طالب:.......

 ولدها، المرأة أعتقها ولدها خالص.أعتقها  ،ال
 طالب:.......

 ما فیها تبعیض، �عني إذا �انت األمة بین شر�كین فوطئها أحدهما فال تخلو من حالین: ،ال ال
 ما أن تحبل أو ال تحبل.إ

وأم الولـد لـیس فیهـا تبعـیض، �ضـمن نصـفها لصـاحبه،  ،ولـدها وصـارت أم ولـد ،فإن حبلت أعتقها
 وتصیر أم ولٍد له.

 طالب:.......
 نصف القیمة، �ضمن نصف القیمة.

لكـن �اعتبـار أن  ،إن لم تحبل ضمن فعلیه نصف مهر مثلها؛ ألنه أزال البكـارة وثبـت علیـه المهـر
ر.   ،له نصفها �ضمن النصف الثاني مع العلم �أنه حرام وُ�ؤدَّب  ُ�عزَّ

 إذا لم تحبل؛ ألنها لم تعتق �الولد. "وهي على ملكهما"
 ...طالب:....

 �الحسبة �الحبل �عدمه قس على هذا.
 ثانیة غیر هذه؟   اسُنفرِّع فروعً 

 طالب:.......
 ال ال ما یتغیر.

 طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:......
 ارة؟ أال ُیلزم �مهر مثلها؛ ألنه افتض البك ،و�انت �كًرا ،رجل زنا �امرأة  ،�عني لو ال سمح هللا

 �عض مـن �عتـق علیـه �غیـر المیـراث وهـو موسـٌر عتـقو�ذا ملك سهًما من  ،وهي على ملكهما"
 وجد ُر�ع أبیه أو ُثلث أمه ُیباع فاشتراه �عتق علیه الباقي. ،اشترى  "علیه �له

 طالب:........
 �عتق علیه �الملك ال �المیراث، �یف �عتق �المیراث؟ ،�الِملك

 طالب:.......
 ُ�عتقها ولدها. ،تعتق �الموت، تعتق �موت سیدها

ه و�ذا ملك سهًما من �عض من �عتق علیه �غیر المیـراث وهـو موسـٌر عتـق علیـ"�قول:  لكن هنا
   .»هعُتق علیَمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َمْحَرٍم «�عني في هذه الصورة التي فیها الحدیث  ،كله"
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إذا وجـد فـ "مـا ملـك مقـدار و�ن �ان معسًرا لم �عتـق علیـه منـه إال منه، و�ان لشر�كه قیمة حقه"
عتــق علیــه �لــه، و�ن �ــان معســًرا عتــق منــه  ابیــه أو نصــف أبیــه أو ثلــث أمــه إن �ــان موســرً ُر�ــع أ

 �قدر ما اشترى.

العتــق  ألن ؛"لــم �عتــق علیــه إال مــا ملــك منــه موســًرا �ــان أو معســًرا"و�ذا ملــك �عضــه �ــالمیراث 
 �المیراث، متى �كون العتق �المیراث؟

 طالب:........
 .�المیراث

 طالب: ...
 .»َوَال الَكاِفُر الُمْسِلمَ  ،َال َیِرُث الُمْسِلُم الَكاِفرَ «�المیراث لكن  ،نعم

 طالب:.......
 الزر�شي؟  ؟قال ، �المغني ماذاإذا ملك

 طالب:.......
 ذا رحٍم محرم �عتق �الشراء �الِملك ما �حتاج میراث.

 طالب:.......
 لكن الشارح أشار �المیراث مرتین. ،ال

 طالب:........
، التنصـیص علیهمـا إذا �ـان مـا �عتـق فـي حـق الكبیـر فالصـغیر مـن علیهمـا مـا لـه داعٍ التنصیص 

ا �ـان "و�ذا ملك �عضه �المیراث لم �عتق علیـه إال مـا ملـك منـه موسـرً �اب أولى، لكن الكالم في 
 .أو معسًرا"

 .ذا العبدورث عن أبیه نصف أو ر�ع ه "إذا ملك �عضه �المیراث"
 طالب:........

 طیب.
 .......طالب:.

 ؟ماذا
 طالب:........

 ؟لكن الصورة التي �ملكها من �عتق الصورة األولى عرفنا ذا رحٍم محرم، لكن الثانیة �عتق علیه
 طالب:........

 �قول عندك؟ ماذا
 طالب:........
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 و�بقــى أنــه ذو رحــٍم محــرم فــي الصــورتین، فــإن ملكــه �اختیــاره �ــالبیع والشــراء وغیرهمــا مــن العقــود
 على ما تقدم، و�ن �ان �غیر اختیاره �اإلرث. صار الحكم

 طالب:........
 على نصف أبیه تجب.

 المقصود أن المسألة ظهرت هو أصله ذو رحم محرم في الصورتین:
 الصورة األولى: عقد �اختیار: �البیع والهبة وغیرها من العقود.

 طالب:.......
 الهبة...

 طالب:.......
 ما هي �إجبار الهبة. ،ال ال

 لب:.......طا
 صحیح.

 طالب:.......
 َملك �عضه �المیراث، والبعض الثاني أین راح؟ لوارٍث آخر، قد �كون للزوجة. ،عتق �المیراث

 طالب:........
 .رحٍم محرم من االبن ال �عني أنه ذو رحٍم محرم من الزوجة، فیختلف الحكم اهو �اعتباره ذ ،ال

 طالب:.......
 خلونا نتعدى هذا الغراز. ،-إن شاء هللا-ر ینحل اإلشكال المقصود أنه على هذا التصو�

 طالب:.......
�ـان قاضـی�ا فـي بـالد  -رحمـه هللا–هللا ال �سلط علینـا، طنطـاوي  ،نعم إننا نبحث عن عذر صحیح

ـ ،الشام العـام  ذتها القـوانین الوضـعیة، فجـاء المـدعيوصدر إلغاء المكاییل والمـواز�ین الشـرعیة، ونفَّ
ن هــذا الشــخص عنــده صــاع، وهـــذا أفــي حیازتــه صــاع، یــدعي علیـــه عنــد الشــیخ ومعــه شــخٌص 

و�ــؤدَّب علیــه، فمــا �ــان مــن الشــیخ إال أن قــال: حیازتــك لهــذا الصــاع لتكیــل �ــه فــي البیــع  ،ممنــوع
 لمین؟!    مسالبالد  نحتاج إلى مثل هذا في ،من األواني؟ هللا ال �سلط علینا والشراء أم تستعمله إناءً 

 ....طالب:....
 نعم مثل ما تقدم.

 طالب:........
 هذا قد �كون عقو�ة علیه.

ــر أحــدهم ذاو�" ــرهم أو دبَّ ذي ر هــو الــالمــدبَّ  "�ــان لــه ثالثــة أعُبــٍد فــأعتقهم فــي مــرض موتــه أو دبَّ
 �عني �عد موته. ،ُ�عتق عن ُدبر سیده
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 طالب:.......
 في الباب الذي یلیه.

 ر؟مه ُسئل عن المدبَّر، ما الُمدبّ ا�عض من یتعالم و�جرؤ على حدود هللا وأحك
 طالب:........

 قال هو؟ ماذا ،ال
َ َال َ�ْقـِبُض اْلِعْلـَم ا«نسـأل هللا العافیـة،  ،قال: الذي یوطأ في ُدبـره صـدور ِمـْن  ا َیْنَتِزُعـهُ ْنِتَزاًعـِإنَّ للااَّ

ـا رؤسـاءاُس تََّخَذ النَّ اَعاِلًما  ُیْبقِ ِإَذا َلْم فَ  ،َ�ْقِبُض اْلِعْلَم ِ�َقْبِض اْلُعَلَماءِ  ِ�نماوَ  ،الرِّجال َفُسـِئُلوا  لُجهَّ
لنـوع، وال شـك أن مـن هـذا ا وابـن حجـر ذ�ـر عـن الجهـم فتـاوى  ،»َفَضلُّوا َوَأَضـلُّوا ،َفَأْفَتْوا ِ�َغْیِر ِعْلمٍ 

 .إذا ُخِذل اإلنسان تكلم �ما ال �قوله المجانین ،خذالن ،-جلَّ وعال–مثل هذا خذالن من هللا 
 :........طالب

 ال �قبلها عقل، �هللا المستعان.
 طالب:.......

 ن. و قبض العلماء موتهم، والعلماء موجود
، وي قیمـتهمأو دبَّرهم أو دبَّر أحدهم وأوصى �عتق اآلخر�ن، ولم �خرج من ثلثه إال واحـد؛ لتسـا"

ــق دون صــاحب ــٍة عت ــه ســهم حر� ــع ل ، فمــن وق ــٍة وســهمي رقٍّ ــنهم �ســهم حر� ــِرع بی یــه وف "هیُأق
علیــه الصــالة –أهم النبــي حــدیث الــذي أعتــق ســتة مــن الرقیــق ولــیس لــه مــاٌل غیــرهم جــزَّ  ،الحــدیث
 خرجــت القرعــة علــى اثنــین فــأعتقهم، وأرق ، وأقــرع بیــنهم، اجعــل �ــل اثنــین ســهمً  ،أثالًثــا -والســالم

 هذا مثله. ،أر�عة
 طالب:........

 ؟ینأ
 طالب:........

وهــذا حكــم الوصــیة، حكمــه حكــم الوصــیة، مــا أعتــق  ،المــوتألن التــدبیر مــا یؤخــذ إال �عــد  ؛نعــم
 وأوصى �اثنین. اُمنجزً  اواحدً 

 طالب:........
 حكمه حكم الوصیة.

 ننتهي من هذا الفصل؟أن بودنا  ،قي على الوقتكم �
 طالب:........

 لكننا مشینا الحمد هلل. ،ن و نحن مكمل
 طالب:.......
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 أحـد�م حـر أو �لكـم حـرالء الثالثة في مرض موتـه "�عني قال لهؤ  "ولو قال لهم في مرض موته"
 ألنه لم یزد على الثلث، فالوصیة صحیحة. ؛ألنه ما زاد على الثلث ؛فكذلك" ،ومات

لـث و�ذا ملك نصف عبد فـدبَّره أو أعتقـه فـي مـرض موتـه، فعتـق �موتـه و�ـان ثُ  ،فكذلك ،ومات"
 ،�عًضــا فــي حیاتــه وهــو موســر �عنــي �أنــه أعتــق" مالــه �فــي �قیمــة النصــف الــذي لشــر�كه ُأعطــي

 فیعتق علیه الباقي.
عـن  یتینو�ان ُثلث ماله �في �قیمة النصف الذي لشر�كه ُأعطي و�ان �له حر�ا في إحدى الروا"

 ."والروا�ة األخرى ال �عتق إال حصته ،-رحمه هللا–أبي عبد هللا 
 طالب:........

 لو �ان في الحیاة؟ما الفرق بینما  قیمة حصة شر�كه" و�ن حمل ُثلث ماله"
 طالب:.......

 أنا أعرف أنها في الروا�ة األولى موافقة لما في الحیاة.
 طالب:.......

 مثل الحیاة السرا�ة، لكن الثانیة ال، لماذا؟
 طالب:.......
وُنخــرج ســیارة مــثًال تكمــل الثلــث أو  ،وُ�خــَرج مــن مالــه الثلــث، فنخــرج نصــف العبــد ،هــو مــن الثلــث

 و�كمل الثلث؟ ،ُنخرج النصف الثاني من العبد وانتهیناأم شقة تكمل الثلث، 
 طالب:.........

 لكن الكالم في الروا�ة األولى أقَعد. ،هذه الروا�ة الثانیة
 �عني إذا �ان موسًرا سرى الباقي. ""و�ذلك إذا دبَّر �عضه وهو مالٌك لكله

ه، ولــو قهم ِ�عنـاهم فـي دینـولـو أعـتقهم وُثلثـه �حـتملهم فأعتقنــاهم، ثـم ظهـر علیـه دیـٌن �ســتغر "
ق عتـ خرجون أعتقهم وهم ثالثٌة فأعتقنا منهم واحًدا لعجز ُثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له ماٌل �َ 

 هذا ظاهر." من ُأِرق منهم
ــا مــنهم واحــًدا" ــٌة فأعتقن ــه  ؛ولــو أعــتقهم وهــم ثالث اٌل مــلعجــز ُثلثــه عــن أكثــر منــه، ثــم ظهــر ل

م أعـتقه -علیه الصالة والسالم–صور الستة في عهد النبي ألنه ت ؛َ�خرجون عتق من ُأِرق منهم"
ٌل أهم فـأعتق اثنـین �اعتبـار أنهمـا الثلـث لـیس لـه مـاجـزَّ  -علیـه الصـالة والسـالم–صاحبهم، والنبـي 

 لكن لو تبین له مال �ستوعب الستة أُعتق الستة �لهم. ،غیرهم
مضــان أنـت حــرٌّ فـي ر  "الوقــتومـن قــال لعبــده: أنـت حــرٌّ فــي وقـٍت ســمَّاه لــم �عتــق؛ حتـى �ــأتي "

فأنـت حـرٌّ فـي منتصـف رمضـان فـي وسـط  ا�قول: أنا ُأر�د أن أكون في الوقت الفاضـل أعظـم أجـرً 
رمضان في الوقت الفاضل ُینَتظر حتى �أتي الوقت فیعتق منـه؛ ألنـه عتـق معلـق حتـى �ـأتي ذلـك 

  الوقت.
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 ن یرجع في العتق؟ ألكن قبل مجيء ذلك الوقت هل له 
 ...طالب:....

 نعم، والطالق؟
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.......

 ما إن دخلِت الدار، إذا جاء رمضان فأنِت طالق.
 طالب:.......

 فإذا جاء شعبان، قال: أنا �هللا رجعت عن الطالق.
 طالب:.......

ألن الشـــرع یتشـــوف فیـــه، لكـــن الطـــالق �عكـــس ذلـــك، والجمهـــور علـــى أنـــه ال یرجـــع �عتـــق �مجـــرد 
 بن مفلح نقل عن شیخ اإلسالم أن له الرجوع.الت، والذي أذ�ر فیه أن في الفروع مجيء الوق

 طالب:.......
 ال، �الطالق.
 طالب:.......

 ما �عد جاء الوقت الذي ُعلِّق علیه. ،لكن معلَّق
 طالب:.......

 لكن لو مات وجاء رمضان یثبت بوجود شرطه؟ ُیلغى الطالق. ،هذا األصل فیه
ه علــى لــألن النصــراني ال ســلطة  ؛"ع مــن غشــیانها والتلــذذ بهــاِنــنصــراني مُ  ولــدٍ و�ذا أســلمت أم "

 مسلمة، وال �جوز له أن ینكحها وال �ِملك الیمین.
 ألنها ملك �مینه؛ ألن له أن �ستخدمها في غیر الوطء." و�انت نفقتها علیه"
إنهـا وهـي فـي العـدة ف كما لو أسلمت المرأة تحت مشرك تحرم علیه، فإن أسـلم" ت لهسلم حلَّ أفإن "

 تحل له.
 طالب:.......

مكـن �ُ ال  ،اآلن مسألة الوطء والنكاح وملك الیمین سواًء �ان �عقٍد أو ملك �مین هذا ما فیه مثنو�ة
 .ن االستخدام الثاني أسهل �األجیرأن �طأها ال �عقد وال �ملك �مین، لك

 طالب:.......
 لكن إذا ما قام. ،بیت المال علیه أمور �ثیرة

 ".قتإذا مات عتُ "ف
 هل �كون ذلك في العدة أو �عد العدة؟" ت لهسلم حلَّ أفإن "
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 طالب:........
 نُتِظر بها؛ حتى أسلم.ت وهي تحت أبي العاص بن الر�یع اقصة ز�نب لما أسلم

 لماذا إذا مات عتقت؟ "فإذا مات عُتقت"
 طالب:........

 ولد؟ هفی
 طالب:........

  .  أم ولد نعم؛ ألنها أم ولد
ق ه القرعـة عتـ، فولدت اثنین ُأقِرع بینهما، فمـن أصـابتُحرفهو  تلدینه أول ولدٍ  :و�ذا قال ألمته"

 القوابل �عرفون األول من الثاني، وشهادتهم في هذا مقبولة. "إذا أشكل أولهما خروًجا
ك، و�ال لـهـذا علـى القـول �أنـه �م "شترني مـن سـیدي بهـذا المـال وأعتقنـياو�ذا قال العبد لرجٍل: "

 �أتي �مثل هذه المسألة. أن فغر�ب ،وهو المذهب ،على القول �أنه ال �ملك
ذه ا فائـدة هـمـ "شترني من سیدي بهذا المال وأعتقني ففعل، فقد صار حر�ااو�ذا قال العبد لرجٍل: "

 المسألة؟
 طالب:.......

 ین؟أ
 أن العبد ال �ملك. أوًال: هذا على خالف جادة المذهب في "شترني من سیدي بهذا المالا"

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
ؤه للـذي وعلـى المشـتري أن یـؤدي إلـى البـائع مثـل الـذي اشـتراه �ـه، ووال ،ففعل، فقد صار حر�ا"

 بهذا المال الُمعین وهو ما �ملك. �عني المال لو قال: اشتر" اشتراه
 طالب:.......

�صـیر مجـرد  ذا شـيء ثـانٍ ف مثًال من غیر تعیین هـما �سري، لكن اشترني بهذا القدر مائة أل ،ال
 وعد.

ل �كون قا إال أن ،وعلى المشتري أن یؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه �ه، ووالؤه للذي اشتراه"
 لفرق؟ما ا "له: �عني بهذا المال، فیكون الشراء والعتق �اطلین، و�كون السید قد أخذ ماله

 طالب:......
 ال �ملكه. ،ك أي شيءهو ما �ملو عیَّن المال 

 طالب:.......
 ین؟أ
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 طلب:.......
وأراد أن �شــتر�ه لیضــمن  ،ال، إذا قــال: بهــذه القیمــة وصــارت قیمــة �عنــي مجــرد مبلــغ ال حقیقــة لــه

شــترني مــن صــاحبي �مائــة ألــف، لكــن هــذا لغــو اهــذا المقــدار، قــال: أنــا قیمتــي مائــة ألــف، قــال: 
 ، و�المه على التعیین لكن...ا�صیر لغوً 

 طالب:.......
 �طل البیع؛ ألنه ال �ملك.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


